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Hirdetési dijak előre fizetendők. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Kétféle munkarend. 
Az egyik általános tájékoztatásul szol-

gál, a másik bizonytalanságot akar kel-
teni. Az egyiket nyiltan hirdetik és pon-
tosan megtartják, a másikat titokban szer-
kesztik és ötletszerűen módosítják. Az 
egyik a képviselőházra váró feladatoknak 
gondosan megállapított egymásutánja, 
másik munkarend valóságos gúnyolódás 
a munka és a rend fogalmával. 

Mondani sem kell, hogy az első a 
képviselőházé s azt a munkapárti, több-
ség állítja össze és követi az ország érde-
kében. A másik azonban egyedül az ellen-
zéké, a maga külön használatára. 

Az első munkarend szerint a parla-
ment letárgyalta az esküdtszéki reformot, 
a megyei tisztviselők megbízatásának 
meghosszabbítását, a jegyzők fizetésren-
dezését s a delegáció tagjainak, valamint 
a polgári törvénykönyv előzetes tárgya-
lására kiküldött bizottságnak a megvá-
lasztása után ismét napirendre tűzte a 
sajtótörvény reformját,  melyet a delegá-
ciós tanácskozások közben fog  tovább 
tárgyaltatni, majd a jövő év elsó felére 
szóló költségvetést veszi sorra. Az ellen-
zék a saját munkaprogrammja szerint 
olykor-olykor benéz a Házba és érdem-
leges vita helyett akadékoskodik, máskor 
— ép oly meglepetésszerűen — távol 
marad igen fontos  javaslatok tárgyalásától. 

A többség által megvalósítóit hivata-
los munkarend az ország legégetőbb szük-
ségleteit iparkodik kielégíteni, korszerű 
és mélyreható reformokat  hoz létre, vagy 
készit elő. Amellett állandóan figyelmet 
fordit  minden jogos érdekre, minden 
méltánylást érdemlő várakozásra. A jegy-
zői karról is a közigazgatás tervbe vett 
újjászervezését megelőzően nagy elisme-
rés kíséretében gondoskodott. 

Az ellenzéki munkarend hevesen ellen-
szegül a legsürgősebben szükséges refor-
moknak is s az ezekre vonatkozó javas-
latokat nem megjavítani, hanem meg-
semmisíteni törekszik, bennük nem minél 
helyesebben elintézendő közügyet, hanem 
a kormány ellen való izgatásra alkalmas 
anyagot lát, ellenben semmibe veszi a 
pártagitációra föl  nem használható kér-
déseket, mint a minő a jegyzők fizetés 
rendezése is és még csak elismerő szava 
sincs e derék testület iránt. 

A hivatalos munkarend vezereive: 
minden kötelességnek lelkiismeretes, a 
lehető legjobb módon való teljesítése, az 
ellenzéki tevékenység alapgondolata : ön-
könyes válogatás a kötelességek teljesí-
tésében, de, ugy, hogy a taktikából vagy 
kényszerűségből elválalt munkarész is 
csak színleg legyen elvégezve. 

A többség arra kapott megbízást a 
nemzettől, hogy kifejtett  programmja 
alapján irányítsa a közügyek intézését. 
A többség híven megfelel  ennek a meg-
bízásnak és ehhez képest szabja meg a 
munkarendet. 

Az ellenzéknek az volna hivatása, hogy 
a törvényhozás munkájában eszinekeltő 
ellenőrző biráló módon, de teljes komoly-
sággal és állandóan vegyen részt, az 
ellenzék azonban ehelyett a törvényho-
zás munkáját megzavarni, megakasztani 
iparkodik. Ilyképpen a perlament munka-
rendje nem egyúttal az ellenzék munka-
rendje is, az ellenzék munkarendje pedig 
tulajdonképpen nem egyéb, mini a párt-
önzés taktikája. 

Mikor, mily csoda révén, mily belső 
megrázkódás segítségével remélhetjük, 
hogy az ellenzék végre egészen föleszmél 
és bélátja, hogy az obstrukció és a 
taktikázás elhagyása, igazán az ország 
érdekében való volna. 

Gyalokay Sándor főispán  urnái 
folyó  hó 20-án a csíkszeredai dal- és zene-
egyesület 20 tagu küldöttsége tisztelgett, 
hogy átnyújtsák neki azt az emlékalbumot, 
a mely dtszelnökké történt megválasztá-
sát tartalmazza. A küldöttséget Dr. l'j-
ialusi Jenő, városunk agilis polgármes-
tere és a dal- és zeneegyesület elnöke 
vezette, és tartalmas beszéd kíséretében 
üdvözölte üyalókay S.mdor főispánt,  mint 
az egyesület díszelnökét, megkösszönve 
neki azokat a szívességeket, a melyeket 
az egyesület érdekében lett, s egyben 
kérve őt, hogy támogatását továbbra se 
vonja meg. (jyalókay Sándor főispán  ur 
meleg szavakban mondott köszönetet 
ezért a kitüntető figy  emért, s jóakaratú 
támogatásáról biztosította az egyesületet. 

A diszálbum egy Jupla bársony táb-
lába zárt könyv, eredeii címer festmények-
kel és rajzokkal, a mely tartalmazza a 

diszelnökké választás jegyzökönyvét, az 
egyesület szabályát, annak tagjait. Értéke 
annál becsesebb, mert azt Szultán János 
helybeli lakós rajzolta és állította össze. 

Csikvármegye a művészetért. 
Örömmel olvastam, hogy Márton Fe-

renc festőművész,  aki már európai híres-
ség lett, Csikvármegye részéről hatezer 
korona tiszteletdíjban részesült. Végre,;— 
ha későre is, — de az igaz uton járnak. 
Mikor ezt a szép és nemes cselekedetet 
felemlítem,  nem mulaszthatom el egyút-
tal a figyelmet  fölhívni  egy mulasztására 
a müvészjutalmazó közönségnek. Márton 
Ferencet az Isten megáldotta jó gyomor-
ral, hogy kikoplalja évek során a végre 
elért dicsőséget, bár neki is előbb lett 
volna égető szükség a segítség napja. 
De Itt van a Stróbl mester-iskola egyik 
büszkesége, a gyimesbükki Bál int Já-
nos. Erről csakugyan megfeledkezett  a 
nemes vármegye. Talán nem is volt szó-
szólója. Nekem becsületbeli kötelességem 
erre a tehetséges szobrászra feihivni  a 
csíkiak figyelmét,  ha nem akarok mulasz-
tási bűnbe esni. Bálint János a mult tár-
laton tünt fel  a műcsarnokban Budapes-
ten. Hatalmas szobrát .A l iba to lva j" - t 
csodalattal nézték. Az utmutatóban a jele-
sek közé tették a szobrát. Az ifjú  küzd 
nehéz anyagi viszonyok között, csak ép-
pen hogy az éhhaláltól van megvédve. 
Neki igazán jókor jönne a vármegye se-
gélye, mert hogy kibírja-e, miként Már-
ton Ferenc a dicsőség napjáig, azt nem 
tudom. Pedig, hogy érdemes tehetség, azt 
Zala György művész barátomtól hallot-
tam, aki nekem igen jókat mondott Bá-
lint János erejéről. De hiszen a mester-
iskolában föl  sem vehetnek mást, mint 
aki tehetségének már tanújelét mutatta 
müveiben. 

Mikor az elismerés és tisztelet zászló-
ját meghajtom Csikvármegye művészeket 
pártoló nemes mozgalma előtt, Bálint Já-
nost igen sürgősen ajánlom a figyelműkbe 
— nehogy késő legyen a tudomásul vé-
tel, mert amiként emlitém, nincs minden-
kinek olyan jó koplalóképessége, mint 
Márton Ferenc művész barátomnak és 
nekem volt. 

Péteifv  Tamás. 

tr'*ii2*kiB 
Kapható villan yusreltal üzictakben, villanytsltpskw is • 

UJiYAIt SIEIIEIIS-SCHllCKEIIT-MÜVEMtl, IrtljíSt, fl,  Tlrti-Mrrt 3«. í|lr-«tl!l H. 



-k oldal S Z É K E L Y S É . szám. 

Választások a törvényhatóságba. 
Folyó hó 15-én zajlottak le a törvény-

hatósági tag választások. A három-há-
rom évenkint megüresedő helyek betölté-
sének eredménye mindég levon valamely 
tanulságot, s akár egyik, akár másik párt, 
a melyik küzdelembe ment, megtanul be-
lőle valamit. Mert elvégre ez a három—há-
rom éves restálás ha nem is az igazság 
jegyében történik, de mindenesetre az 
eredményre, a melyet létrehoz rányomja 
jellegzetes bélyegét annak az áramlatnak, 
a mely akkor éppen uralkodik. 

Jelenleg 64 bizottsági tagság töltetett 
be, s mi a leghatározottabban áliitjuk, 
hogy a 64 uj tagból 50 a politikában a 
hatvanhetes alapon áll. Tiz ellenzéki, és 
meg körülbelül olyan semleges magatar-
tása, a kinek politikai magatartását ma 
még megállapítani alig lehetne. Csalódni 
természetesen nincs kizárva, hisz senkitől 
sem kérdezte meg senkisem, hogy milyen 
politikai párthoz tartozik, a megítélés ab-
ból a tényekből történik, a melyekkel 
eddig politikai hitvallásokról bizonyítékot 
tettek, avagy a melyet rólluk, azok akik 
hozzá közel állanak, elmondanak. Ha ez 
a számítás nem csal, akkor ennek a vá-
lasztásnak az eredménye az, hogy a nép 
rétegeibe ennek a kormánynak mun-
kásságába vetett bizalma erősbödött, s 
az az irányzat, a melyet az utóbbi időkben 
az ellenzék terrorisztikus magatartásával 
felkeltett,  kihaló félben  van, népszerűségét 
veszítette. 

A közigazgatás államosításának poblé-
mája, a mely ma a legegyszerűbb vá-
lasztók néprétegeibe is tudottá vált, olyan 
határozott szinpatikus fogadtatásban  ré-
szesül politikai külömbség nélkül, hogy 
valóban örvendeni kell annak a megér-
tésnek, annak az érettségnek, a melylyel 
a társadalomnak minden rétege ebben a 
kérdésben egyetért. 

Mi ennek a választásnak a konsek-
venciájukért nem azt akarjuk levonni, hogy 
a választó közönség ellenzéki áramlata 

kissebb volna. Nem ! Ez Csikvármegyé-
ben soha sem lessz kissebb. Ez a csíki 
emberrel vele született. Hanem igenis 
azt a konsekvenci.it vonjuk le, hogy azok 
az elfogadott  törvények, a melyek az 
utóbbi időkben a parlamentet foglalkoz-
tatták, s azok a nagyszabású javaslatok, 
a melyek a legközelebb napirendre ke-
rültek, a vármegye közönségének a szin-
patiáját nyerték meg. Sez e választá-
sokon is megmutatta hatását. 

Mi nem állítjuk sem Péterről sem 
Pálról, a kik megválasztattak, hogy az 
ellenzéki, és kormánypárti stb. stb, mert 
az emberekben él a szuverénitás vágya 
és nem szeretik magukat osztályoztatni, 
állítjuk azt, hogy a vállasztások eredménye 
meglepően kedvező a jelenlegi kormány-
zati rendszernek. 

Az uj tagoknak az a csoportja, a 
mely inkább ellenzékihajlamu, jó nagyrész-
ben a gyergyói részebkől kerül ki. Ez 
pedig két dolognak a következményei. 
Egyik az, mert Gyergyó egész lakossága 
vagyona és fejledtebb  kulturája folytán 
függetlenebb,  második az, hogy ott az 
utoisó 6—8 év alatt a Sümegiéra a füg-
getlenségi pártot szervezte, a melynek 
szervezete ma is tud eredményeket elérni. 

A megválasztott tagok névsorát egye-
bekben a következőkben közöljük : 

Menaságon megválasztanak Kutsai Lajos 
(uj), Adorján Imre és Székely Miklós (uj). 

Csekefalván  Gábosi Lajos i,u ), és dr. Vitos 
Pál i uj). 

Tusnádon dr. Elilies Zoltán (.uj), Anda Gáza 
i uj) és Ferenczy B -Ia (uj). 

Gyergyóremetén Páll András (uj), ifj.  Pus 
kás Samu (uj) és Puskás József. 

Szárhegyen Oláh Alajos és Arpa Lajos (uj) 
Gyergyóalfaluban  dr. Ben'se Antal és Miklós 

István. 
Gyergyócsomafalván  Todor János és Csata 

Miklós. 
Gyergyóujfaluban  Nagy Albert (uj) Egyed 

András (uj) es Elekes Józsa Márton. 
Tekeröpatakon Fórika Ágoston (ty) és Pál 

La|os. 
Szépvizen dr. Márton László. Deák Klek, 

Deák Kálmán - uj) és Sándor András (uj). 

Csikszentmiklóson Eróss Béla (uj), Lázár 
Pál uj). és Kovács Simon. 

Gyergyószeutmiklóson az 1. kerületben Ké-
menes József,  Jánosi György, ós Pál Ignác (uj). 
a II. kerületben Pál József  és Ferenczy Ist-
ván (uj). 

Ditróban László litván (uj). Császár István 
(uj), Liebl Ede (uj), és Fülöp Ákos. 

Csikszentgyörgvön PuskáB Lajos, Potyó 
Antal (uj), Inczo Domokos luj) és Márton Ká-
roly (uj I. 

Csikszentdomokoson Györgypál Árpád (uj) 
és Ferencz An'al (uj). 

Csikszenttamáson Bara János és Tóth László 
(uj). 

Karcfalván  Kovács János. 
Madarason Antal Dénes és Pál Lajos (uj 
Csikrákoson Fodor Miklós és Fekete Imre. 
Csiktaploczán Csedó Imre, Csedö István 

(uj), és Balázs József  uj). 
Csikszentkirályon Gergely Gergely (uj) és 

dr. Demény József  (uj). 
Csikmindszenten Kovács Béla. 
Várdotfalván  Pálffy  András és Ambrus Dénes. 
Gyergyótölgvsen ifj.  Todor Antal és Dob-

reán Demeter (uj). 
Csíkszeredában Híjnod Ignácz és ifj.  Dá-

vid Ignáez (uj). 
Csikszentsiroonon Incze Ignácz (uj). Veress 

Dénes és ifj.  Virág Mihály. 
Kászonaltizen András Lajos és Botló Jó-

zsef  (uj). 

NYÍLT TÉR.*) 
Székelység tekintetes Szerkesztőségének 

Csíkszereda. 
Az ide csatolt levelet tisztelettel kérem 

b. lapjának „Nyilltér" rovatában közzé-
tenni. 

A magam részéről én csupán azt kí-
vánom megjegyezni, hogy Thyry János 
urnák szívesen megadtam volna az elég-
tételt, sajnos azonban ő a mi ügyün1: 
elintézésére a büntető bírói utat találta 
alkalmasabbnak. 

Csikszépviz, 1913. november 19-én. 
Zakariás P. Jenő 

") E rovatban közlőitekért num vállal felelő-
séget a szerkesztőség. 

A ..SZEKELYSEG" TARCAJA. 
Szemrehányás. 

Hideg szobor vagy. nincs benned érzés, 
Vagy csak ugy mutatják ?! 
Nem akarod, hogy sejtse valaki 
A szivemben rejló titkot ?! 

Vagy azt hiszed tán — 
Azenszerelmem muló szalniatüzcsupán? 
Csalódsz! — megismersz még egyezer 
S akkor késő lesz talán. 

Hárman 
A tanácsosné finom  fehér  ujjaival kecsesen 

megfogta  a porcellán tálat és jóakaróan mo-
solyogva Gáspár ur felé,  így szólt: 

— A vörös répából Gáspár ur! Kitűnően 
sikerült! 

— Oh, köszönöm, — mondta Gáspár ur ud-
variasan hajlongva s kéjesen otthonosan cset-
tintett a nyelvével, egészen lehetetlen, hogy 
nagyságod főztje  ne legyen kitűnő. 

A tanácsosné főztje  tényleg kitűnő volt. 
— A la bonne-huere! szokta volt mondani 

Gáspár ur, miközben pici piros száját kecse-
sen összecsucsorította. 

Első rangú Ínyenc volt és szakértő ezen a 
téren. És tiz év óta rendes vasárnapi vendége 
volt a tanácsos úréknak. 

Az állandó vendég jogcímére a tanácsos 
úrhoz fűzött  mély barátsága, a barátságra pe-
dig kitűnő modora és fedhellen  karaktere 
adott alapot, amely tulajdonságok nélkül ez a 
nagy baratság a tanácsos ur ea egy közönsé-
ges, alantas hivatalnok között lehetetlen lett 
volna. 

— Igen, — Gáspár ura karakter — mon-
dogatta a tanácsos ur, mikor a tanácsosné ki-
fogásokat  emelt a Gáspár urnák a magasabb 
ettikettehen való járatlanságot eláruló mo-
dora ellen. 

— A nagy erények kedvéért el kell néz-
nünk az apró hibákat — mondta a tanácsos 
ur — a gyémánton is lehetnek karcolások — 
tette meg hozzá, elégedetten mosolyogva sike-
rült ötletén. 

Szerette a képletes és tömör mondásokat. 
A tanácsosné animozitása Gáspár ur ellen 

különben érthető volt: Gáspár ur nem udva-
rolt neki, ami a nagy szépségű tanácsosnét 
titokban igen keserítette. 

De Gáspár nr egyáltalán semmiféle  nőnek 
sem udvarolt. 

— Feleséget eltartani az én ezernégyszáz 
forintos  fizet.  - ,ból lehetetlen - monda kissé 
szomorúan s elmélázva simogatta apró, fürge 
kezeivel seljmi- . szőke szakállát. 

A tanácsosné gúnyosan nézett az apró em-
berkére és csípősen megjegyezte : 

— Utóvégre az igazi férfi,  már az olyan 
férfit  érteni, ember a talpán, az máskép 
aegit magán, lia nem nősülhet. 

Es haraeo- in utasította vissza férje  figyel-
meztető pillantá-át. 

Mert Gas]. ur Ilyenkor kinos zavarba jött. 
Izgatottan fest  :gett a széken s Jóságot kék 
szemecskéit íruan összevonva, komolyan 
mondt i. amint ; iratterek szokták: 

— En az' irtom — pardon esjéni véle-
inenyem, Im.-. sentlmen nem kut immorális 
viszonyt .-s n- ki m soha életemben nem volt 
növel sz'-relmi igyem — kérem egyéni véle-
mény, tette T-g egyszer hozzá, bocsánat-
kérően nézti' . tanácsoanéra és melyen el-
pirult. 

— Teljesen, tökéletesen igaza van, mondta 
a tanacsos ur, aki fiatal  korában nagyon im-
morális volt, de amióta kopasz fejjel  elvette 
fejedelmi  termetű feleségét,  meghiggadt és a 
nyárspolgári erények követőinek sorába lépett. 
Ezek után melyebben is belebocsátkoztak a 
témának a taglalásába és azt minden oldalról 
beható vizsgálat alá vévén, közben kitérve a 
szerelmi moralitás és immoralitásnak a socio-
lojiai, családi, egyéni életre kiható jelentőse-
gére. igen érdekes és követendő elveket és 
erkölcsi tételekel állítottak fel  s mély szomorú 
Sággal konstatálták, liouy a most fennálló  rom-
lott társadalom elveivei milyen elleutétben 
állanak. 

Ilyenfajta  beszélgetések folytak  a vasárnapi 
délutánokon a fekete  kávé után, mialatt illa 
tos füstfelbők  terjengtek a kellemesen bebuto 
rozott, meleg családi érzéseket keltő dohány-
zóban a tanáci.08 ur és barátja, Gáspár ur kö-
zött. aki egy szeles karosszékbe süppedve, el-
ismerő fejbólintasokka1  méltatta a tanácsos ur 
magas kijelentéseit és mély hálát érzett főnöke 
iránt, aki barátságával lehetővé tette »z ö sza 
mura a családi tűzhely melegének élvezését. 

A tanácsosné pedig ezalatt hímezett és ál-
modozó szép szemeit szórakozottan pihentette 
hol a férje  méltóságos komoly arcán, hol Gas 
par ur kecses, mindig figyelmet  és tapintatot 
sugárzó, mozgékony alakján. 

— Milyen unalmasak, sóhajtotta a taná-
csosné es sajnálta önmagát. Keserű könnyeket 
morzsolt szét lopva a szemében és többször 
Ismételte magában: Oh, Zoltán ha tudnád, 
mennyire szeretlek ! 

E sóhajnak gyakori ismétlése határozottan 
orvosság volt méláimra hajló kedélyállapotára. 
Ilyenkor újra elet öntötte el flnom  arcát, élen 
kehben mozgatta fehér  ujjaival a himző tüt, 
miköjb u türelmetlenül figyelte  az óra lapján 
a mutató haladásat. Mikor pedig az óra ötöt 
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Tekintetes 
Zakariás  P. Jenő 

urnák 
Szép  víz. 

Tliyry János úrral szemben felme-
rült lovagias ügyében értesítjük a kővet-
kezőkről. 

Az ide csatolt jegyzőkönyv szerint 
Thyry János úrral szemben a becsület 
bírósági eljárást proponáltuk és Thyry 
János ur segédei azt elfogadták.  Utólag 
a mikor a becsületbíróság már felkert 
tagjainak össze kellett volna ülni, arról 
értesítettek Thyry János ur segédei, hogy 
a kihívástól  elállanak,  mert felük  Önnel 
szemben büntető uton kiván elégtételt 
szerezni. 

Ezen tényállás után mi a magunk 
részéről az Ön ügyét befejezettnek  je-
lentjük ki. 

C s í k s z e r e d a , 1913. november 
hó 15-én. 

Tisztelettel 
Turi Zoltán. 
Fejér György. 

H Í R E K . 
— Kinevezés". A vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter dr. Kiss Menyhért állaratudo 
mányi tudort, budapesti m. kir. pénzügyi fo-
galmazót a IX. fizetési  osztályba állami felső 
kereskedelmi iskolai rendes tanárrá nevezte 
ki s e minőségében a felső  kereskedelmi isko-
lai főigazgatói  hivatalba rendelte szolgálat-
tételre. 

— Halálozás. A csíkszeredai társadalom-
nak egy tipikus, magát a kornak soha meg-
nem adó, örök fiatalságot  hirdető tagja halt 
meg. Bokross bácsi 1 Mindenki igy ismerte, igy 
szólitotta. Bár a 70-en felül  volt már, a leg-
nagyobb téli hidegben kigombolt mellényuyel 
járkálva hazudtolta raea' korát. Erős, vasszer-
vezete miatt örök ifjuuak  tartották. Még csak 
egy pár évvel ezelőtt Is a bohém tanyák ál-
landó vendége volt. És mégis 1 Az élet csalás!? 
Ö is csak megcsalta a világot. Egy kis mel-
hülés, és mindennek vége, elveszett. A csa lád 

a következő gyászjelentést adta ki. — Alólirtak 
mély fájdalommal  tudatjuk, hogy a szerető 
férj,  testvér és jó barát Csiktaplocai Bokross 
Endre nyug. kir. törvényszéki irodatiszt életé-
nek 71-ik*, házasságának 38-ik évében a hal 
doklók szentségének áhítatos felvéte  után 
folyó  hó 21-én hajnali 2 órakor rövid szenve 
dós után jobb létre szenderült Megboldogultnak 
hült tetemét folyó  hó 23-án délután 3 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a helybeli rom. 
kath. temetőbe. Lelkéért pedig az engesztelő 
szentmise áldozat folyó  hó 24-én délelőtt 0 
órakor mutattatik be az Egük Urának. Nyu 
gal ma legyen csendes ! Csíkszereda. 1013. no 
vember hó 21-m. Özv. Bokross Endréné szül 
Frunkucz Kata, felesége,  Bokross Fereuc, 
Bokross Lajos testvérei. 

— Kijelölés. A marosvásárhelyi királyi 
Ítélőtábla elnöke a csíkszeredai kir. • törvény-
széknél az esküdtbíróság elnökivé 1014. éve 
Ribiczey Ferencz kir. törvényszéki elnököt, 
elnökhelyettessé Demány Ferencz kir. itéló-
táblabirot jelölte ki. 

— Áthelyezés. Derzsy Béla segesvári 
postatiszt Székelykereszturra helyeztetett at. 

— Halálozás. Bándi György Szolnokdoboka 
vármegye alispánja foiyó  hó 17-éu meghalt. 

— Nem lesz III. osztály a gyorsvo-
natokon. A kereskedelemügyi miniszter né-
hány hónappal ezelőtt tudvalevőleg elhatározta, 
hogy a fővonalakon  közlekedő gyorsvonatok 
hoz harmadosztályú személykocsikat is fog 
csatoltatni. A íó\áros törvényhatósági bizott-
sága feliratot  intézett a miniszterhez, a mely-
ben arra kéri, hogy nemcsak a kísérletképpen 
behozott harmadik osztályú kocsik járatását 
állandósítsa, hanem a Mav. összes fővonalain 
csatoitn.sson harmadosztályú kocsikat a gyors-
vonatokhoz. A kereskedeiemiigyi miuisztt r most 
leiratot intézett a fővároshoz,  a melyben ar-
ról értesíti a törvényhatósági bizottságot, hogy 
kísérlete nem vált be, mert a közönség a ko-
csikat nem használja ki olyan mértékben, hogy 
azoknak az eddig kísérletképpen kiválasztott 
fővonalakon  kívül más voualakon való jára-
tása is kifizetődnék  az államvasutaknak. 

— Kinevezes. A pénzügyminiszter Beke 
Miklós pénzügyi fogalmazó  gyakornokot a szé-
kesfehérvári  m. kir. pénzügyigazgatóságnál, a 

X. fizetési  osztályba végleges minőségű pénz-
ügyi fogalmazóvá  a dévai kir. pénzügyigaz-
gatósághoz kinevezte. 

— Lapunk szenzációs kedvezménye. 
Nem kímélve a rendkívül uagy anyagi áldo-
zatot, sikerült szerződéses viszonyt létesíte-
nünk a 20 év óta fennálló,  népszerű és az 
egész országban elterjedt „Háztartás" Magyar 
Asszonyok Lapja kiadóhivatalával, melynek 
értelmében lapunk minden olvasója a „Ház-
tartás-t" évi 12 korona előfizetési  ár helyett 
10 koronáért. Félévi fi  korona előfizetési  ár 
helyett 5 koronáért. Negyedévi 3 korona elő-
fizetési  ár helyett 2 50 koronáért kapja. — 
Külön kedvezményül mindazon olvasóink, akik 
legalább félévre  fizetnek  elő a ,.Háztartás*-rt, 
minden ráfizetés  nélkül, ingyen és bérmentve 
megkapják a .Háztartás Könyvtára" most 
megjelent pompás husz kötetét. A „Háztartás" 
mindent felölel,  ami az asszonyt érdekel. — 
Divat, Kézimunka, Haszuos tudnivalók, Gyer-
mekszoba, Kertészet, Egészség, Szépség, Falusi 
Major stb. stb. rovatai megfigyelésre  méltó 
ezernyi tanácsokkal szolgálnak, Konyha rovata 
pedig rendkívül 3ok kipróbált ételreceptet tar-
talmaz. A Kürthy Erailné szerkesztésében 
kiváló gonddal szerkesztett gonddal szerkesz-
tett dustartalmu illusztrált folyóirat  havonta 
háromszor jelenik meg. Ingyenes mutatvány-
számot kiváuatra készséggel küld a „Háztar-
tás44 kiadóhivatala, Budapest, II, Margit-körut 
5/B. Az előfizetések  lapunk kiadóhivatalaba 
küldendők. 

— Katalin bál. A csíkszeredai ifjúság, 
1013. évi november hó 20 én az Európa-szálló 
összes termeiben, Katalin bált rendez. Belépti-
díj : Családjegy 3 korona. Személyjegy 1 ko-
rona 00 fillér.  Kezdete este 8 ór..kor. 

— A brassói csendörkerület köréből. 
Eudes Antal brassói VII. számú csendörkerü-
letbeli százados, megbízatott ugyanazon csen-
dörkerület Nagyszebenbe kikülönített törzstiszt 
teendőinek id< iglenes végzésével. Néraethy Fe-
renc őrnagy a brassói VII. számú cseudör-
kerültitnek Nagyszebenbe kikülönített törzs-
tisztje, beosztott törzstiszti minőségben áthe-
lyeztetett a III. csendőrkerülethez Budapestre. 
Vida Albert, Kozma Dénes és Bogdán István 
brassói VII. szamu csendórkerületbeli járás-
órmestereket ideiglenes nyugállományba he-
lyezték. 

ütött, megkönnyebbülten felemelkedett  a pam-
lagról s otthon hagyván a két barátot, akik 
redőbe vont homlokkal tárgjalták tovább „A 
boldog és boldogtalan házasélet okai" és „A 
megcsalt férj"  eimü problémákat, kocsiba ülve 
a városligetbe hajtatott, ahol ugyancsak abba 
a kocsiba beszált az a Zoltán nevű főhadnagy, 
aki néhány órára elfeledtette  vele házasélete 
boldogtalanságát. 

A fordulat  ebben a harmonikus, nyugalmas 
családi életben akkor következett be, araikor 
Gáspár ur egy szép vasárnap délutánján, a 
kitűnő ebéd ulán kitűnő hangulatba sétálgatva, 
szintén kivágyott a szabad természet ölere. 

Andalogva baktatott a városliget illatos, 
életet, szerelmet lehelő fái  között. A komoly 
suhogó hársfák  a tavaszi lúgtól megitasulva 
hal kai zizegtek és virágoktól, illatos tavaszi 
virágoktól, kecsesen hajlangó ágaik szerelme-
sen simultak egymáshoz. A sötét fasorokban 
szerelmes párok sétáltak lassan imbolyogva. El-
váltak, majd ismét egymáshoz simultak, majd 
félénken  körüluézve előbb szorosan átölel-
keztek és hosszú csókba fulladva  szerelmes-
kedtek. 

Gáspár ur nem ismert ezen a napon ma-
gára. Valami kellemes nyugtalanságot erzett,, 
amilyet régen, nagyon régen, husz eves kora 
óta., amikor még nem tudta leküzdeni magába 
azokat a fölösleges,  a nyugalmas életet zavaró 
érzéseket, — nem érzett. Tágult tüdővel szívta 
a buja esti levegőt és mélyebben vágott a bok-
rok közé. 

Egyszer zavartan megállott. A homályos 
uton egy pár sétált. A nő gyönyörű termetű 
volt és szorosan szerelmesen simult a férfi 
karcsú alakjahoz. Távolabb egy kocsi állott. 

Gáspár ur zavartan állott egy ideig. Va-
lami fájdalmas,  eddig sohse érzett irigység 
fogta  el a lelkét bus szemekkel nózte az ölel-

kező párt. Végre még egy pillantást vetett a 
hölgyre, aztán nagyol sóhajtva, láhujhegyen, 
disereten, karakterhez illő módon távozott. 

Néhány pillanat múlva egy kocsi haladtel 
mellette. 

A tanácsosné ült benne az illető karcsú 
férfiú  oldalán. 

A következő napon szokatlan időbon ko-
pogtatott Gáspár ur a tanácsos uréknál. A ta-
nácsosné egyedül fogadta.  Gáspár ur nem fo-
gadta el a kínált helyet. 

Sápadtan és szilárdan állott két ujját Fe-
rencz József  kabátja gombjai közé dugta és 
igy szólt: 

— Asszouyom sajnálom, hogy ĝy önre 
nézve kellemetlen ügyet kei! megbolygatnom. 
Sajnálom, de lehetetlen máskent cselekednem. 
A férjének  igaz, őszinte barátja vagyok. Ez a 
barátság feljogosít  eug'-m arra, hogy a boldog-
ságát fenyegető  minden veszély ellen, amen-
nyire csekély erőmtől telik, megvédj m. 

Mély lélekzetet vett. 
— Asszouyom, ön ludja, hogy én férfi  va-

gyok, — mondá röviil szünet után, emeltebb 
hangon. 

— Tudom, — mondta az asszony meg-
történt. 

Gáspár ur egy pillanatra zavarba jött, asz-
tán visszaemlékezett ura, amit feltett  magába, 
mielőtt ide jött és k é halkabban folytatta. 

— Én nem akarok Önnek ártani, én csak 
vissza akarom adni ennek a családnak a ve-
széfben  forgó  boldog agát. 

Az asszony hálásan em jlte fel  szelíd, puha 
féujü  szemeit. 

— Ön ugy-e meu ígéri, hogy az illető úr-
ral — ennél a szónál nideg és k-gyetlen volt 
a hangja — az Illető úrral örökre szakit? 

— A tanácsosné egészen összetört Gáspár 
ur férfias,  szilárd fellépése  alatt és hálásan 
mondta : 

— ígérem. 
— A családi életben előfordulhatnak  za-

varok, amelyek — elismerem — fájó  sebeket 
üthetnek az egyik, vagy másik fél  szivén, de 
a kötelesség az első, mondta Gáspár ur könny-
belábbadt szemmel. — Én móltánylom az i n 
fájdalmát  — igy folytatta  — és csodálattal 
hajlok meg nagy kötelességérzete előtt. 

Gáspár ur meghajolt ós kezébe vette a ta-
nácsosné puha s meleg kezét és megcsókolta. 
— 0 uagy jellem. — Lemondani eszik az igaz 
jellem tud! — gondolta magában és még-
egyszer felemelte  szemeit a tanácsosné köny-
uyektől csillogó nagy szemeire és meghatot-
tan, de megnyugodva távozott . . . 

Ez az ember valóban férfi  ós neki köszön-
hetem, hogy egy ostoba lépéstől megmentett, 
— gondolta a tanácsosné egy vasárnap dél-
utau, amikor bizonyos idő multán nyugodtab-
ban tudta eletének ezt a szomorú eseméuyét 
megítélni. Következetes, vasjellem — és még 
mindig a fülében  csengett Gáspár ur hideg 
hangja : „Asszonyom ez kötelességem". 

— 6 szilárd karakterű nő — mondta ma-
gában Gáspár ur, mikor néha összetalálkozott 
a szeme a tanácsosné lemondó bűbájos sze-
meivel és sajnálkozva nézett a tanácsos úrra, 
aki ennek a kincsnek az értékét nem tudta 
méltányolni. 

Ezentúl többet foglalkoztak  egymással. — 
És Gáspár ur elbűvölten fedezte  fel  nz asszony-
nak eddig rejtett szépségeit, gyönyörű lelki es 
szellemi tulajdonságait. lîos*zu eszmecserékbe 
e; vitákba bocsátkoztak és Gáspár elkáprázva 
nézte a tanácsosnet, amint a selyem pongyo-
lából elővillanó, fehér  karjaival, hajlékony, 
finom  gesztusokat irt le a levegőbe s kedves, 
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— Két szenzációs film  kerül I) muta-
tásra, az Edison Mozgószinházban Csíkszeredá-
ban, folyó  évi november hó L'7-én (csütörtökön) 
és pedig: 1. «Királyi fensegek"  (lemondás), 
dráma 2 felvonásban.  2. „Egy detektív napló-
jából", érdekfeszítő  dráma 2 felvonásban.  A 
műsor többi pontjait itt adjuk: 3. A ritka bé-
lyeg, humoros. -1. Gaumont híradó, természet 
utáni felvétel.  5. Mákvirág mint solo táncos, 
humoros. 

— A közigazgat isi bizottság ülése. 
A közigazgatási bizottság decemberi ülését a 
8-iki ünnep miatt december 11-en délelőtt 10 
órakor tartja meg. — Ekkor lesz tárgyalva a 
borszéki építkezések Ugye, melyben alighanem 
kedvezőtlen döntést hoz a vállalatnak. A dön-
tés harmadfokú  és végérvényes lesz. az ellen 
rendes jogorvoslatnak helye nincsen, így tehát 
téves több laptársunknak az a bire, hogy a 
belügyminiszterhez felebbezhető. 

ALKALMI BUT0RVÉ7ELT AJÁNL 
SZÉKELY ÉS RÉ11 

BÚTORGYÁRA 
MAROSVÁSÁRHELY — BRASSÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
Klomplot t Há.lcszc'ba "boren-

d e z é s e k t o i l o t t a l má.x 
-iOO 3COISOST-Á-IÉ^T. 

Hitelkepes egyencknek árfelenie 
les nélkül resz le t f i ze tesrc  id. 

Óriási valaszték amerikai 
iroda berendezosekben, 
vas- es rezbutorok, sző-
nyegek, függönyök  ós 
te l jes m e n y a s s z o n y i 

i = = KELENGYÉKBEN. = = 
— A serteshizlalás föltételei.  A hizla-

lásnál azt kívánjuk a sertésektől, hogy lehe-
tőleg rövid idő alatt nagymennyiségű takar 
mányt fogyasszanak  és mielőbb zsírrá hússá 
és szalonnává alakítsák át. E célból elsősor-
ban is nyugalomra van szükségük az egyes 
etetési időszakok között, azért a különben an-
nyira előnyös szabad mozgást a szabad leve-

dallamos hangján a legkomolyabb témákról 
bámulatra méitó szellemességgel és könnyű-
séggel csevegett. 

— A tanácsos igazán nem érdemli meg 
ezt a tökéletes asszonyt — mondta néha ma-
gában és nem tudta többé leküzdeni azokat a 
vágyakat, amik ostoba, husz eves kora óta 
nam haborgatták a nyugalmát. Nyugtalanul 
csillogó szemmel nézte az asszony fölséges 
alakját, amint hajlékony gazella termettel sík 
lott, lebegett fel-alá  a szobában . . . 

És egy nyugodalmas vasárnap délután, in kor 
a tanácsos ur illatos szivarját szíva, kény elmeaeu 
elterpeszkedett a székeben és jöságosau mo-
solyogva dicsérte a családi életet és ezzel kap-
csolatban szidta azokat a betörőket, akik nem 
atalják önző, gyilkos kézzel belopózni és el-
rabolni ami a legszentebb : a családi bo.dog-
ságot. — Gáspár ur hamiskásan mosolyogva 
így szólt: 

— Van egy eaet, mikor az ilyen betörőt 
nem lehet kárhozni. 

— És az? — mondta a tanácsos ur lus-
tán nyújtózkodva. 

— Mikor a betörő olyan kincset visz el, a 
melynek igazi értékéről a tulajdonosnak nincs 
tudomása. — Hisz a tolvaj ebben az esetben 
nem fosztja  meg a gazdát. Sőt hasznos mun-
kát végez, mert lehetővé teszi, hogy az a 
kincs nemes tulajdonságait kamatoztathassa, 
felfedezőjét  boldogíthassa. 

— Ez igaz, szellemesen volt mondva — 
mondta a tanácsos ur, és jóízűen nevetett, 
mert eszébe jutott egy pár öreg barátja, akik 
nek volt ilyen kincsük. 

A tanácsosné ugyanakkor a hátuk mögött 
állott es azt mondta: 

— Milyen erkölcstelenek maguk ! 
És hálásan simított egyet Gáspár ur hun-

cut, szőke fején. 

gón, teljesen be kell szüntetni a hizlalás tar-
tama alatt. A sertések etetés után bizonyos 
tunyaságba esnek, mely a hizlalást előnyösen 
befolyásolja.  Ha a hizlalás elején burgonyát 
adunk, az abrakkal keverve adjuk. Óvakodjunk 
hízó sertéseknek nagyobb mennyisegü sót nyúj-
tani, mert a disznó nem sok sót kíván s több-
nyire elég foglaltatik  takarmányában. 

— Bochkor Mihály halála. Boohkor Mi-
hály nyug. kúriai bíró (>8 éves korában hirte-
len elhunyt Marosvásárhelyt, hova leánya lá-
togatására utazott. Bochkor Mihály birteleu 
halála őszinte részvet t keltett varosunkban 
is, hol ismerősei és rokonai vannak. Az el-
hunyt 1879 -1886-ig a k zdivásárbelyi kir. tör-
vényszék biraja volt s a jeles képzettségű, 
tehetséges bírót 1880 bau kineveztek Maros-
vásárhelyre táblabiróva, honnan 1892-ben, a 
kir. ítélőtáblák decentralizálásakor Kolozsvárra 
került az ujon felállított  táblához, mely nek bí-
rája vdlt folyó  év szeptember 1 ig. Augusz-
tusban kúriai birói cimet és jelleget kapott, 
mely után rövid idővel nyugalmaztatta magát 
42 évi szo'gálat után. de a nyugalmat nem 
elvezhette sokáig, a halál hirtelen elragadta. 
A temetés pénteken volt Marosvásárhelyen 
nagy részvét mellett. 

— VélletleDségböl meglőtte. Kézdi-
vásárhelyról írják. Hétfőn  ismét egy szerencsét-
lenség törtéut városunkban. Szabó István jó-
módú épületlakatos véletlenségből meglőtte 
testvérét, Szabó János lakatos-segédet, ki gyer-
mekkora óta a bátyjánál dolgozik. 

A szerencsétlenség hétfőn  este G órakor 
történhetett. A lakatoshoz egy hat lövetű revol-
vert vittek javitani. Szabó István a kezébe 
vette a fegyvert  és azt nézegette, oda szólott 
az öccsének : 

— Kapsz egy félliter  bort, ha megjavítod! 
A lakatos-segéd nevetve szólt vissza a 

bátyjának : 
— Egy félliter,  az kevés 1 
Erre a revolver, mely meg volt töltve el-

dördült Szabó István kezében és a golyó a 
mellette álló öccsének a mellébe fúródott. 
A lakatos halotthalványan ejtette ki a revol-
vert a kezéből és megdöbbenve állott az öccse 
mellett, kinek a golyó a jobb tüdője alatt ha-
tolt be. A segédet a bátyja lakásán ápolják s 
azt hiszik, hogy sikerül megtartani az eletnek. 
Szabó István lakatost a szerencsétlenség telje-
sen megtörte. 

— Halálozás. Derzsi P a p János nyu 
galmazott nyárádremetei plébános, főesperes 
életének 70-ik és papságának 45 ik évében 
folyó  hó lü-án elhunyt. — Temetése szerdán 
ment végbe .Mánfalván  igen nagy részvét 
mellett. Halálát kiterjedt rokonság gyászolja. 
Elhunyt eletében igen sok jótékony alapít-
ványt tett. melyeknek összege meghaladja a 
30,000 koronát. 

— Tompa Kálmán balesete. Életveszé-
lyes baleset, érte Tompa Kálmán színigazga-
tót, aki a II. erdélyi sziuikerület igazgatásáról 
lemoudva, nemrég hosszabb külföldi  tanulmány-
utra ment. Tompa Kálmán, akinek most Ko-
lozsvárt nagyszabású mozgófénykép  színháza 
van, a napokban a borbélynál jart, ahol már 
szürkülő haját megfestette.  Mire hazaért, he-
ves láz gyötörte, feje  megdagadt, az arca fel* 
ismerhetetlenségig felduzzadt.  A gyorsan elő-
hívott orvosok konstatálták, hogy Tompa Kál-
mán a fésűvel  ferkarcolt  fejbőrön  keresztül a 
hajfestéktől  vérmérgezést kapott. Állapota vál-
ságos, d-i az orvosok remélik, hogy sikerül 
Tompa Kálmánt megmenteni a vermérgezés 
végzetessógétól. 

— A ..Darwin'. Dr. Fülöp Zzigmond 
ilyenforma  népszerű természettudományi folyó-
iratának november lö-i száma a következő 
érdeken tartalommal jelent meg : Lassar-Cobn 
a világhirli német vegyésztanár a modern nagy-
iparban oly fontos  margarinról értekezik. Dr. 
Kévész lléla kutatja, lótezett-e valamikor kö-
zös ősnyelv ? Fehér Jenő allatlétektani prob-
lémákról cseveg. Dr. Balassa Oéza hazánk 
egyik természeti csodáját, a régi Zichy-barlan-
got ismerteti. A nemrég elmúlt halottak ün-
nepe adja meg az aktualitást a .Halottak 
napja az ősembernél" c. cikknek. A kitűnően 
szerkesztett, nagy közművelődési célokat szol-

gáló folyóiratnak  előfizetési  ara a Darwin-
Könyvtárnak ingyen mellékletül adott kötetei-
vel együtt fél  évre 5 kor. Mutatványszámokat 
küld a kiadóhivatal: Budapest VI. Andrássy-
ut 60. 

— Uj villanylámpa. A Magyar .Siemens 
Schuekert Müvok által forgalomba  hozott Wotáu 
lámpa a legtökéletesebbet képezi, arai ezen a 
téren gyártatott. Wotáu lámpa nemcsak, hogy 
majdnem elpusztíthatatlan, hanem a rendkí-
vüli nagy árammegtakaritás ami ezen lámpa 
használatával elérhető, nemcsak a beszerzési 
árat tériti meg takarékosságánál fogva,  hanem 
az álandó, egyforma  égóképességénél fogva 
minden áramfogyasztóuak  a legmelegebben 
ajánlható. A Wotáu lámpa a Magyar Siemens 
Schuekert Müvek, Teréz-körut 3U. sz. alatti 
kiállítási termeiben bármikor megtekinthetők. 
Árjegyzék kapható. 

— Pedagógiai filmgyár.  A Magyar Ke-
reskedők Lapja Írja, hogy Pedagógiai filmgyár 
r. t. cimen uj vállalat alakult Budapesten, n 
Magy ar tanítók otthona es az iskolai hatósá* 
gok által alakított pedagógiai bizottság ellen-
őrzése mellett a vállalat az iskolai tanítás ki-
egeszitésére szolgáló, tudományos, oktató stb. 
filmeket  és diapoziliveket fog  gyártani. 

— .Parasztforrongás  Romániában. Bu-
karestből jelentik: A hivatalos cáfolatok  elle-
nére megállapít ható, hogy az Olt vidékén a 
parasztság körében mind félelmetesebb  jelle-
get ölt a parasztok lázongása. A parasztok 
vonakoduak a bojárok földjét  megmunkálni. 
Csoportokba verődve a parasztok maguk közt 
megbeszélték a falujukhoz  tartozó nagybirto-
kok felosztását.  Egyik faluból  a másikba vitték 
a megállapodást, hogy a parasztok az ekékkel 
barázdákat húzzanak, jeléül annak, hogy men-
nyi föld  jut egy-egy emberre. A parasztság 
elén tanítók allauak, akiknek tanácsára a 
fülosztás  ezen módját választották. A hatósá-
gok nem mernek szembeszállani a föllazított 
néppel, jeleutést tettek a prefektusnak,  aki 
viszont a belügyminiszternek tett jelentést. 
A kormány a legkomolyabb intézkedésekkel 
elejét akarta venni a lázadásnak. A teheráru 
forgalmat  az egész Olt vidékén beszüntette, 
hogy a vonatok készen álljanak a szükséges 
csapat szállításra. A hadügyminiszter egy egész 
hadtestet tart készenlétben. A kormány re-
méli, hogy a zavargásoknak mielőbb véget vet. 

— Varost közgyűlés. Csíkszereda város 
képviselőtestülete csütörtökön délután rendes 
közgyűlést tartott, melynek igen fontos  tárgy a 
az 11114. évi költségvetés volt. A költségvetés 
1Ü50S8 korona kiadást, 9110T korona 25 tillér 
bevételt és 431)80 koroua 75 tillér hiányt tün-
tet fel,  melyet a városi tanács 70°/0-os pót-
adóból kiván fedezui.  A költségvetés egyes 
tételei változatlanul fenntartattak  és a tanács 
javaslatát a közgyűlés elfogadta.  L'jfalusi  pol-
gármester — igen helyesen — a mar mar 
elalvó Csíkszereda—székelyudvarhelyi vasút ki-
építésének ügyéi felelevenítette  és indítványára 
a közgyűlés újólag kimondotta, hogy a vasút-
vonal sürgős kiépítését a kereskedelemügyi 
minisztertől feliratilag  kérelmezi s hasmszel-
lomü felirat  azerkesztéseért megkeresi Csik-
vármegye törvényhatósági bizottságát és Szé-
kelyudvarhely varosát. Magunk részéről ez 
ujabb lépést nem tudjuk eléggé helyeselni, 
mert ismeretes, hogy a jelenlegi kormány ez 
ev elején Csík- es Udvarhely megyék 100 
tagu küldöttsége előtt határozott ígéretet tett 
a vasútvonal kiépítésére vonatkozólag, sőt már 
nyomjelzések elrendeléséről ís beszeltek, do 
sajnos mai napig semmi sem történt ez ügy-
ben a kormány részéről. 

— Titkos szorb-görög-román szövet-
sog Berlinből jelentik : A Tiigliche Rudsehau 
jó forrásból  tudni véli, hogy Uománia, Szerbia 
és Görögország titkos Bzövetséget kötöttek 
Bulgária es Törökország példájára a status quo 
fentarrása  céljából. Bulgária állítólag viasza 
szeretné bódítani a Dabrudisát és ezért léte-
sítette Kománia azt a hatalmi szövetséget, 
amely azonban érvényes albán zavargások 
esetére Is. 
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— A vásári csalok es a rendőrség. 

Az utóbbi időkben a vásári kereskedők közé 
tekintélyes számban közönséges tolvajuk, nz 
úgynevezett „háza ók" keveredtek, a l ik a vá-
sárló közönséget fosztogatják.  A Magyarországi 
Vasári Ipareikk:irusok Ipartársulatacéljául tűzte 
ki, hogy a tisztes vásári kereskedelmet ezen 
kétes elemektől megtisztítsa. Hogy ezen akciója 
sikerrel járjon, beadványt intézett az összes 
rendőrségekhez, a melyben kéri, hogy közér-
dekű működését mozditsa elő. A tolvajok leg-
inkább földön  „10 krajcáros" rőfös  kosarakban 
áruló rövidárus és kék edény árusok között 
fordulnak  meg. A kereskedelmi miniszter ren-
delete értelmében a vásárlátogató iparosok és 
kereskedők csak iparigazol vánnyal ellátva je-
lenhetnek meg, a mit a hatóság ellenőrizni 
tartozik. 

— Ultimatum Mexikőuak.Az Egyesült 
Államok es Mexikó közti viszály akut alakot 
öltött, mert az Egyesűit Államok kormánya 
három napra szóló ultimátumot küldött a da-
cos Huerta elnöknek, amelyben feltételeinek 
elfogadását  követeli. A feltételek  között a leg-
első az, hogy Huerta mondjon le az elnökség-
ről. Hogy mit fog  válaszolui Huerta, azt sej-
teni lebet abból a nyilatkozatból, amelyet egy 
nagy amerikai lap tudósítójának adott át. Eb-
ben kijelenti, hogy sohasem gondol lemondana 
és ezt a magatartását azzal iudokolja, hogy 
nincsen, akinek átadhatuá az elnökséget Hu 
tehát Mexikó öreg zsarnokoskodó elnöke, aki 
egyaltaláu nem a nép jóvoltából áll Mexikó 
élen, továbbra is dacolni fog,  ükkor ketsegte-
len, hogy Amerika megkezdi a hadmüveleteket. 

Színtársulatunk Sepsiszentgyörgyön. 
Az erdelyi második sziuikerütet uj igazgatója 
Szabados László hétfőn  kezdette meg előadá-
sainak sorozatát a Buksi operettel, a Király-
szinhaz tnüsordarabjavai. Az elóaüasok érte-
ket nagybau emelt a katonazene, mi az igaz-
gató áldozatkészséget bizonyítja. — A sajtó 
mindenüti, ahol a társulat eddig játszott, u 
legnagyobb eltsmeressel nyilatkozik a tarsuiat 
működéséről és játékerejéről, mi arra enged 
következtetni, hogy a kerület eluöksego sze-
rencses valasztast tett Szabados igazgató sze-
mélyében. — A társulat Sepsiszentgyörgyről 
Kézdivásárhelyre fog  meutti. 

— Járvanykórhaz Gyergy őszen tinik 
loson. A belügyminiszter értesítette a vár-
megye alispánját, hogy a Uyergyószenlmikló-
son építendő járvány kórház 35073 korona 50 
fillér  építési költségenek és a felszerelés  költ-
ségeinek felerészét  átvallalja, melyet az épít-
kezés befejezésevei  fog  utalványozni. — Ez 
összegben a jegverem létesítési költségei nem 
foglaltatnak. 

— Tilos lőfegyvert  tartani. November 
23-ika, vasarnap igen jeieutos nap lesz var-
megyénk életebeu- Ekkor lep eletbe az uj 
varmegyei szabályrendelet a lőfegyver  tartas 
ról ts árusításról. Sok idő kellett hozza, míg 
a kormány hatósági jóváhagyast kieszközöltük, 
de most már alapos a retueny, hogy közbiz-
tonsági allupotainu legalabb ia 50°/o al meg-
javulnak. Ezeniul bárminő lőfegyver  tartasa 
hoz eugedely szükséges, melyet községekben 
a főszolgabíró,  városokban a rendőrkapitány ad 
meg, de c»ak arra való egyeneknek, nem pe-
dig eretlen suhancokuak vriuakodásra. Ha 
kozigazgatasi hatosagaink szigorúan kezelik 
az uj szabályrendelet readelkezeseit, agy biz-
ton ntsszük, hogy közállapotaink lenyegeseu 
megjavulnak. Kar, hogy a szabályrendelet a 
bieskakat nem vouja be. 

®@G©QÖQGÜűGOGQ 
A csíkszeredai állancíó 

Edison IWozgószinházban 
minden csütörtökön és 
vasárnap szenzációs 
előadás, teljesen uj és 
változatos műsorral. 
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Szám 10173-1913. ai 
Palyázati hirdetmény. 

Csíkszereda r. t. varosnál a folyó 
év végén megejtendő almi,mos tiszluji 
táskor választás utján la-tOltendő alábbi 
tisztviselői állásokra u. tn.. l polgármes-
ter, 2. közigazgatási tanácsos (polgar-
mesterhelyettes), 3. tiszti ügyész (k. bíró), 
4. p.uztáruok, 5. számvevő, (i. ellenőr, 
7. közgyám városgazda, H. aljegyző — 
pályázatot hirdetek s felhívom  niindazo 
kat, kik ezen állások valamelyikét el-
nyerni óhajtják, hogy ez iránti és tőrvé-
nyesen előirt kellékekkel felszerelt 
pályázati kérésüket hozzám folyó  évi 
december  hó 5-én  d  e. 12 óráig  any 
tiyival ts inkább adják be, ntert u később 
beadottakat figyelembe  nem veszem. 

Tájékozásul megjegyzem a követ-
kezőket: A felsorolt  állások közül az 
1—7 sorszám alatti fi  évi időtartamra : 
a 8. aor.tzátn alatti pedig élethossziglan 
töltetik be. 

Az itt jelzett tisztviselők fizetés  il-
letve javadalmazás tekintetében az 1912 
évi LV1I1. t.-c D. melléklete szerinti 
illetményeket élvezik. 

Az t'.liisok nyugdíj-jogosultsággal 
vannak összekötve. 

Csíkszereda, 1913. november 12. 
Fejér  Sándor, 

ullspán. 

1 -1 órája kitüxotik.u  mikor abilóilag lefog-
lalt ingek és pedig ; benőid gép, házi bútorok 
- bolti aiu i-kkek a legtöbbel ígérőnek kész-

[i- uzfizetes  mellett szükség esetén becsáron 
alul is el foguak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő 
uuosá^ok vételárából a végrehajtató követe-
!"-<-t ne _ •lú/ii kielégítéshez jogot tartauak, 
a mennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi beje-
leuieseiket az árverés tnegkezdéseig alulirt 
kiküldöttnél írásban vagy pedig szóval bejelen-
teni el ne mulasszák, mert különben esak a 
vetelár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszereda, 1918. évi október hó 27. 
napján. 

Keresztes Gyula, 
kir. bir. végrehajtó. 

Szám: 1790-1913. 2 _ 2 

Palyazati hirdetmény. 
A csikmegyei közkórháznál megüre-

sedett felügyelői  állásra pályázatot hir-
detek. 

Minél magasabb értelmi színvonal és 
iskoláztatás után nyert alapképzés mellett 
előnyben részesül az a pályázó, aki már 
hasonló minőségben kórháznál, inás nyil-
vános intézetnél, vagy pénztársulatnál 
szolgait, aki a kertészetben, faápolásban 
s gazdasági ügyekben már jártassággal bír. 

Javadalmazás: 1000 korona évi fizetés, 
ső osztályú élelmezés, egy bútorozott 

szobából álló természetbeni lakás, fűtés  és 
világítás. 

A felügyelői  állás ezidószerint nyuga 
lomdij-jogosultsággal összekötve nincs. 

A pályázati kérések megfelelő  okmá-
nyokkal felszerelve  Csikvármegye alispán-
jához cimezve a kórház igazgatóságához 
1913. évi december hó 10-ik napjának 
déli 12 órájáig nyújtandók be. 

A később érkező kérések nem lóg-
nak figyelembe  vétetni. 

A kinevezett felügyelő  egy évi fizetése 
felének  megfelelő  összeget biztosíték gya-
nánt készpénzben, vagy azzal egyenértékű 
értékpapírban letenni, vagy annak kétsze-
resét ingatlanra bekebeleztelni köteles. 

Csíkszereda, 1913. november hó. 
Veress Sándor dr. s. k., 

ígasgató-fítorvos. 

Szám V. 72,7—1913. 
végrh. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alattirt kiküldötl végrehajtó az 1909. évi XI. 

t.-c. 59—67. g-ai értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a Csíkszeredai Kerületi Munkás-
biztositú Pénztár végrehajtatónak javára 2273 K 
55 fillér  betegsegély és baleseti járulék tartozás 
és járulékai erejéig 1913. évi szeptember hó 
25-én foganatosított  közigazgatási végrehajtás 
utján le- és lelülíoglalt és 3400 koronára be-
csült következő ingóságok u. m.: íenyődeszka 
stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek hivatalból végrehajtást 
szenvedő lakásán Borszéken leendő eszközlé-
sere 1913. évi december hó 3. és december hó 
17-ik napjának délelőtti 10 órája határidőül 
kitüzelik és althoz venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak ineg, hogy az 
1909. évi XI. t.-c. 63—64. <j-a értelmében azok 
az ingóságok, melyeknek értéke 100 koronát 
meg nem halad becsértéken alul is mindjárt 
feltetlenül  cl fognak  adatni; 100 koronát meg-
haladó értékű egyes ingóságok pedig csak 
akkor, ha a becsértéknek legalább háromne-
gyed része megígértetik. A második árverésen 
azonban az ingóságok különbség nélkül a 
becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet 
ígérőnek készpénzfizetés  mellett mindenesetre 
eladatnak. 

Kelt Csíkszereda, 1913. cvi nov. hó 17-én. 
VITOS FERENC, 

Szám 900—1913. 
ÁRVERÉSI 111KDETMÉN Y. 

Alultrt kiküldött lii: jsagi végrehajtó ezennel 
közhírré teszi,hogy a < Ivszered.ii kir. i.-irásbiró-
ságnak 1913. évi V. i'O. sz. vegze>e folytán 
Dr. Herezeg Henrik ügyvéd álul képviseli 
Kugel Sámuel, Arom im és tarsa végrt hajtató 
rószere végrehajtást i.vedő ellen 270 kor.. 77ö 
korona 90 fillér  kiivet. ssjár. erejeig elrendelt 
kielegítesí végrehajt:- folytan  alperestói le-
foglalt  és 1676 K. b' ült ingóságokra a esik 
azeredai kir. járasbiio . g 1913. évi V. 1100. sz. 
végzésével a további eljárás elrendeltetvén, 
annak az alap- és f,  ,11 foglaltatok  követelése 
rrt j'-ig Is, «menny ib i azok kielegue-i jogot 
nyerte], volna, végreha.iást -szenvedő lakasan 
CsikMen-dalian leendő megtartana határidőül 
IV13.  evi december liu  l  hapjunuk delutuai 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámlt&a mellett 
kftiftltetnek  b felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 
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Szám V. 2<>5 I 
végrh. 

-1913. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alattirt kiküldött végrehajtó az 1909. évi XI. 

tc. 69-67. g-a értelmében ezennel közhirré teszi, hogy 
a Csíkszeredai Kerületi Munkásbiztositó Pénztár vég-
rebajtatónak javára 501 korona — t» 11- betegsegély 
járulék tartozás és járulékai erejéig 1913. évi julius 
hó 18-án foganatosított  végrehajtás utján lefoglalt  és 
8000 koronára becstilt következő ingóságok, u. UJ.: 
kereskedelmi tenyődeszka nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek hivatalból végrehajtást szen-
vedő Borszék hollósaiki telepén leendő eszköz-
lésére 1913. évi dec. hó 3. és 17-ik napjának délutáni 
2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az 1909, évi XI. t.-c. »'.3—«'>4. §-a értelmében 
azok az ingóságok, melyeknek értéke 100 koro-
nát megnem halad, becsértéken alul is mindjárt fel-
tétlenül el fognak  adatni; 100 koronát meghaladó 
értékű egyes innóságok pedig csak akkor, hu a 
becsértéknek legalább háromnegyed része megígér-
tetik. A második árverési n azonban az ingóságok 
különbség nélkül a becsérték háromnegyedén alul 
is, a legtöbbet Ígérőnek készpénz fizetés  mellett 
miudeu esetre eladatnak. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi november hó 11-én. 
VITOS FERENCZ, 

végrehajtó. 

Sz.: 1913.V. 259/10. 
végrh. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alatt irt kiküldött végrehajtó az 1909. évi XI. 

t.-c. 59-67. §-ai értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a Csíkszeredai Kerületi Munkásbiztositó Pénz 
tár végrehajtatnunk javára 1982 kor. 18 lillér beteg-
segély járulék tartozás és járulékai erejéig 1913. évi 
julius hó 8-án foganatosított  közigazgatási vég-
rehajtás utján lefoglalt  és 1900 koronára becsült 
következő ingóságok u. m.: 1 drb. 50 lóerős moz-
dony, deszkaszállitó kocsik stb. nyilvános árveré-
sen eladatnak. 

Mely árverésnek a hivatalból végrehajtást szen-
vedő irodahelyiségében í.íyergyó várhegy een leendő 
eszközlésére 1913. évi december hó tt. és december 
hó 13-ik uapjáuak délutáni 2 órája határidőül kifi-
zetik és ahhoz a veuni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az 1909. évi 
XI. t.-c. 63—64. §-a értelmében azok az ingósá-
gok, melyeknek értéke 100 koronát ineg nem ha-
lad becsértéken alul is mindjárt feltétlenül  el fog-
nak adatni; 100 koronát meghaladó értékű egyes 
ingóságok pedig csak akkor, ha a becsértéknek 
legalább háromuegyed része megígértetik. A máso-
dik árverésen azonban az ingóságok különbség 
nélkül a becsérték háromnegyedén alul is, a leg-
többet igérőuek készpénzfizetés  mellett minden-
esetre eladatnak. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi november hó 11-én. 
VITOS FERENC, 

végrehajtó. 

Szám V. 81/12—1913. 
végrh. 

ÁRVERÉSI HIRDETMENY. 
Alattirt kiküldött végrehajtó az 1909. évi XI. 

t..c, 59—(57 értelmében ezennel közhirré teszi, 
hogy a Csíkszeredai Kerületi Munkásbiztositó Pénz-
tár végrehajtatnak j; v.'na 4737 korona 41 fillér 
betegsegély és baleseti járuléktartozás és járulékai 
erejéig 1913. évi április hó 11-én foganatosított 
közigazgatási végrehajtás utján lefoglalt  és 14200 
koronára becsült következő ingóságok u. in. ke-
reskedelmi fenyő  gömb fa.  zsindely és deszka nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek hivatalból végrehajtást szen-
vedő fűrésztelepén  és a gyergyótölgyesi kikötőben 
leendő eszközlésére 1913. évi december hó 2. és 
december hó 16-ik napjának délelőtti 10 órája 
határidőül kitiiz-tik és ahhoz venni szándékozók 
ezennel oly megjegyéssel hivatnak meg, hogy az 
1909. évi XI. t.-c. ()3— 64. sj-a értelmében azok 
az ingóságok, melyeknek értéke 100 koronát meg 
nem halad, becsértéken alul is mindjárt feltétle-
nül elfognak  adatni; 100 koronát meghaladó értékű 
egyes ingóságok pedig csak akkor, ha a becséi-
téknek legalább háromnegyed része megígértetik. 
A második árverésen azonban az ingóságok kü-
lönbség nélkül a becsérték háromnegyedén alul is, 
a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés  mellett minden-
esetre eladatnak. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi november hó 11-én. 
VITOS FERENC, 

végrehajtó. 

Szán^V. 29 ,3-1913 . 
végrh. 

ÁRVERÉSI HIRDETMENY. 
Alattirt kiküldött végrehajtó az 1909. évi XI. 

t.-c. 59—67. S-a értelmében ezennel közhirré teszi, 
hogy a Csíkszeredai Kerületi Munkásbiztositó Pénztár 
végrehajtatónak javára 673 K. 74 lillér betegsegély 
járuléktartozás és járulékai erejéig 1913. évi már-
cius hó 12-én foganatosított  közigazgatási végre-
hajtás utján lefoglalt  és 1200 koronára becsült kö-
vetkező ingóságok, u. in.: kereskedelmi tenvőgömbfa 
és vegyes, fenyődeszka  nyilvános árverésen ela-
datnak. 

Mely árverésnek hivatalból végrehajtást szen-
vedő esikszentgyörgyi fűrésztelepén  leendő eszköz-
lésére 1913. évi december hó 5. és december hó 
19-ik napjának délutáni 2 órájára határidőül kitüze-
tik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az 1909 évi XI. t.-c. 
('>:$—(54. g-a értelmében azok az ingóságok, melyek-
nek értéke 100 koronát meg nem halad becsérté-
ken alul is mindjárt feltétlenül  elfoguuk  adatni; 
100 koronát meghaladó értékű egyes ingóságok 
pedig csak akkor, ha a becsértéknek legalább 
háromnegyed része megígértetik. A második árve-
résin azonban az ingóságok különbség nélkül 
a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet 
Ígérőnek készpéuzlizetés mellett mindenesetre el-
adatnak. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi november hó 11 -éu. 
VITOS FERENC, 

végrehajtó. 

Szám 1913. V. 512/3. 
végrh. 

ÁRVERÉSI HITDETMÉNY. 
Alattirt kiküldött végrehajtó az 1909. évi 

XI. t. c. 59—67. §-ai értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a Csíkszeredai Kerületi Mun-
kásbiztositó Pénztár végrehajtatónak javára 
300 korona 85 lillér betegsegélyjárulék tarto-
zás és járulékai crejéii 1913. évi október hó 
13-án foganatosított  kuzigazgalási végrehajtás 
utján lefoglalt  és 375 koronára becsült követ-
kező ingóságok u. m. mész, terméskő és házi 
bulorok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek hivatalból végrehajtási 
szenvedő lakásán Vaslábon leendő eszközlé-
sére 1913. évi december hó 4-ik és decem-
ber hó 8-lk napjának délelőtti 9 órájára 
határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szándé-
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az 1909. évi XI. t.-c. 63 -64. fţ-a  értel-
mében azok az ingóságok, melyeknek értéke 
100 koronát meg nem halad, becsértéken alul 
is mindjárt feltétlenül  el fognak  adatni; 100 
koronát meghaladó érlékii egyes ingóságok 
pedig csak akkor, ha a becsértéknek legalább 
háromnegyed része megígértetik. A második 
árverésen azonban az ingóságok külömbség 
nélkül a becsérték háromnegyedén alul is, a 
legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés  mellett 
mindenesetre eladatnak. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi november 19-én. 
VITOS FERENCZ, 

végrehajtó. 
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felvétetik  egy ügyes flti, 
ki legalább a középiskola 
Il-ik vagy 111-ik osztályát 
jó eredménnyel végezte, 

V Á K Á R L . , 
köompöpaoMszírfata. 

— Eladó tégla, a legelső minőségű, 
mintegy 150.000 azonnal e ladó! — 
Érdeklődök felvilágosítást  nyernek a 
kiadóhivatalban. 

Tegyen Ön egy kísérletet! 
„ C M R N E V A L " 
+ (törvényileg védve) • 

A LÉTEZŐ LEGJOBB 
HYQIENIKUS gumi KÜLÖNLEGESSEG 

Jótállás minden darabért! 
Ára tucatonkint eredeti csomagolásban 
6 korona. — Kapható a központban: 

BÜCHLER GYULÁNÁL 
WIEN, VII., Kaiserstrasse 109. 
Képes magyar arjegycék ing en, (zárt 
boritokban 20 flllor  belyeg ellenében). 
Vissonteláruaitokniik m n g a a jutalék. 

3—15 

THIERRY A. GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA 
Utolérhetetlen hatású tüdő- és mellbetegsógeknól, onyhiti a ka-
tarust, megszünteti a fájdalmat  okosso köhögést. Torukgyuladúst, 
rekedtséget és gégebajokat megszüntet, valamint lúzt, különösen jó 
hatású gyomorgörcs és koliku ellen. Gyógyhatású aranyér és altcsti 
húntulniaknúl, tisztítja a veséket, étvágygerjesztő, elősegíti az emész-
tést. Kitűnően bevált fogfújásuál,  odvas fogak,  száj bűznél, valamint 
uz összes száj- és fogbetegségek,  büffögés  ellen, me^s/.üntoti u száj 
vagy gyomortól eretlo biizt. Jó hatású pántlikagilisztánál. Meggyógyít 
minden sebet, sebhelyt, orbáucot, láztól eredő hólyagot, kelest, sze-
mölcsöt, egesi sebeket, megfagyott  testreszeket, vart és kiütést. 
FQlbántaluiuk ellen kitüuö liatásu. Minden háznál különösen influenza, 

kolera vagy más járványoknál kéznél legyen. 
írjunk : Thierry A. Őrangyal gyógytaranak Pregrada, 

Rohitsch mellett. 
12 kis vagy ü dupla  vngv 1 nagy sepicialüvug 5 60 korona. 
Nagyobb ronduléseküol jelentokony arengedmeny ! 

Thierry A. gyogyszeresz egyedül valódi Cenuíoiia-kenöcse. 
Megakadályoz s megszüntet vérmérgezést, fájdalmas  operációkat leggyak-
rabban ielfHh'gessó  tesz. Használatos gyerekúgyus miknél íujó emlők, 
tejraeginditus, rckedés, eiulókeményedés ellen. Orlmnc, leitört lábak, sebek 
dagadt v.-ingok, osontszu, fekélyek,  ütés, szúrás, lövés, vágún va^y zúzó-
dás által ok-./.ott sebeknél kitüuö gvógvhatúsu szer. Idegen testek eltávo-
lításain mint üveg, s/.álkn, por, serét, tüske stb. kinövések, karbunkulus, 
kepzodinonvk, valamint rák ell-n, féreg,  rothalús, körönigyülós, hólyag 
egesi seben, bosszú betegségeknél előforduló  fül  fekvésnél,  vérkelésekuéi, 
lUlfolyésual.  valamint kipálás esetén csecsemőknél stb. stb. kitüuö liatásu! 

2 tégely aj a K. 3 60 a pou» előzetes beküldése vagy utánvét mellett kopható, 
lludiipe-t. ii kapható: Török József  gyógy túrában, valamint az ország legtöbb j>yóKyHzer-
taráb.iii. ,. J.an : Tbalmaycr os Seitz. Koobmeistor Utódai, Radanov.ts Testvérek 

uiogu' i >akban Budapesten kapható. Ahol nincs lerakat rendeljüuk közvetlenül : 
Thierry A őrangyal g>ógy.^ertárából, Pregrada, Rohitsch mellett. 

ü 
ICH DIÉNI 

Alléin echífrBcIsam 
Hí  dfí'l'.ih.nil  Jn 
ÂThiert̂  i,i PrcjFadi 

laptulíjdonoi: Dr. UAA1, ENDKE. Nyomatott Vikw I,. k'inv<nyiimilái>l>iui. ().ik.ic.r.da 


